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 فريق خبراء األمم المتحدة المعني باألسماء الجغرافية

 2021دورة عام 

  2021أيار/مايو  7-3اجتماع افتراضي، 

 *)أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 

التقااارير المقاادمااة مو الحعوماااا عو الحااالااة في ب اادان ااا 
 وعو التقدم المحرز في توحيد األسماء الجغرافية 

   
 تقرير بيالروس   

 
 **موجز  

عادت تسممميتما عمطيا يبيحيا تيا تت اعل ما الحمطيات اليةافيا والسممياسمميا   تسممميا المواقا الجارافيا واا
ا الجاريا في البطد وتطبي االتتياجات التدييا لطمجتما والدولا. ونظرا ألهميا األسممممممممممماة الجارافيا، واالجتماعي 

يولى اهتمام خاص لتوتيدها. ومن الحناصمممممممر الخاصممممممما في توتيد األسمممممممماة اليبارافيا في بي رو  وضممممممما 
 البي روسيا والروسيا. -شكطما المحياري بالطاتين الرسميتين 

م تسممممممممميا المحالم الجارافيا عطى مبدأ الشممممممممرعيا، ما مراعات المصممممممممال  الوينيا، وفي بي رو ، تةو  
والحوامممل الجارافيمما والتمماريخيمما واليبيحيمما وانينيمما وانينوارافيمما وايرهمما من الحوامممل، ويراة المواينين المم ين 

الجارافيا باعتبارها   يحيشمممون عطى األراضمممي التي توجد فيما المحالم الجارافيا المحنيا. وتتمي الدولا األسمممماة
 جزةا ال يتجزأ من التراث التاريخي واليةافي اير المادي لطبطد. 

لوضممما  1998وأنشمممات الطجنا المحنيا باألسمممماة اليبارافيا التابحا لمجط  وزراة بي رو  في عام  
 ون اليماني/كان  1إلى  1998نمج وتيمد في الحممل المتحطب بمسمممممممممممممممماة المحمالم الجارافيما. وخ ل ال ترت من عام 

اسمممال لمحالم جارافيا تدييا التكوين، وأعيدت   54اجتماعا، نتج عنما إعياة  85، عةدت الطجنا 2021يناير 
 اسم ألشياة متحطةا بالسكك التديديا. 1 000محطما، وتم توتيد توالي  58تسميا 

 

 * GEGN.2/2021/1. 
أعدت التةرير الكامل إيرينا بوروديتش، من الطجنا التكوميا المحنيا بالممتطكات في جمموريا بي رو . وسمممممممممممميتاص التةرير بوصمممممممممممم    ** 
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الدولا المتحطةا بمسماة المحالم وتةوم الطجنا التكوميا المحنيا بالممتطكات في بي رو  بتن ي  سياسا   
(، واجممت الطجنما التكوميما المحنيما بمالممتطكمات 19-الجارافيما. وخ ل جمااتما مري فيرو  كورونما )كوفيمد

اليبارافيا بدون انةياع، وال سميما عن يريب وضما أشمكال لطت اعل  ممما مواصمطا أنشميتما المتحطةا باألسمماة
 وميا والمنظمات األخرى من جما، والمواينين من جما أخرى. عن بحد بين الخبراة من الوكاالت التك

وبم ه اليريةا، يتواصمممممل تحمد ال مر  التكومي ألسمممممماة المحالم الجارافيا لبي رو ق ويمكن الةيام   
، وضممممممممممممما الخبراة المم ون لمم بتحمد 2020. وفي عام http://maps.byب لك من خ ل الموقا الشمممممممممممممبكي 

تاييرال عطى ال مر ، بما في  لك تسممممميا محطم   68ما قانونال ونظاما، ُأدخل عطى أسمممماسمممم  37ال مر  التكومي 
عادت تسممميا   ، كان ال مر  التكومي 2021كانون الياني/يناير  1محطما قااما. وفي   17جارافي جديد واتد واا

 من أسماة المحالم الجارافيا. 36 465يتضمن 

ن أجل وضمما ، اسممتمر الحمل عطى توتيد األسممماة المسممتخدما عبر شممبكا اليرب م2020وفي عام  
تمجاا موتدت لكل اسم في مصادر مختط ا ميل السجل الويني لطحناوين، وجوازات س ر المواينين، وال فتات 

اسمممممممممممال لطشمممممممممموارع،   79 639، كان سممممممممممجل الحناوين يتضمممممممممممن 2021كانون الياني/يناير  1انع ميا. وفي 
ننترنت عطى الموقا اسمممممممممممممال في الحاصممممممممممممما مينسممممممممممممك. والسممممممممممممجل متاص عطى شممممممممممممبكا ا 1 379 لك  في بما

http://nca.by وألن السمممممجل يمكن تحمده عن بحد، فةد تمكن المواينون من ممارسممممما تةوقمم في تسمممممجيل .
جراة المحام ت الحةاريا دون انةياع.   الحةارات واا

لطجنا التكوميا ، عمطت ا19-، ومن أجل التةطيل إلى أدنى تد من انتشممممممممممممار كوفيد2020وفي عام  
المحنيا بالممتطكات والطجنا المحنيا باألسمممماة اليبارافيا ما المواينين عن يريب البريد انلكتروني فةي، دون 

يحنا فيما يتحطب بالتيبيب الحمطي لطةانون المتطي  16أي اتصممممال شممممخصممممي. وفي الحام الماضممممي، تم تجميز 
عادت تسممممممميتما واسممممممتخدام األسممممممماة  بشمممممممن أسممممممماة المحالم الجارافيا، بما في  لك تسممممممميا المحالم الجارافيا واا

 اليبارافيا. 

ويتماشممممى تحمد الموارد المتحطةا باألسممممماة اليبارافيا عن بحد، والت اعل انلكتروني بشمممممن األسممممماة  
الجارافيمما بين الوكمماالت التكوميمما والمنظمممات األخرى من نمماتيمما والمواينين من نمماتيمما أخرى، ما التةممااب 

 . 19-نا، ويحززان وضا األسماة اليبارافيا الوينيا خ ل جااتا كوفيدالراه
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